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Warunki Sprzedaży Wierzytelności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej 

 
 
I Organizator Sprzedaży 

Organizatorem sprzedaży jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Ziemi Rybnickiej z/s w 

Czerwionce – Leszczynach (44-230 Czerwionka – Leszczyny) ul. 3 Maja 1A, dla której Sąd Rejonowy w 

Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 

0000058775, NIP 642-10-08-746, REGON 271992796 zwana dalej SKOK. 

II Tryb postępowania 

1. Sprzedaż wierzytelności nastąpi w wyniku negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. 

2. Nabywca wierzytelności wybrany zostanie po przeprowadzeniu negocjacji z podmiotami, które złożyły 

oświadczenie o zachowaniu poufności oraz propozycję cenową. SKOK udostępni listę wierzytelności po 

uprzednim doręczeniu SKOK oświadczenia o zachowaniu poufności. Wierzytelności zostaną sprzedane 

nabywcy, który w toku negocjacji złoży najkorzystniejszą ofertę. 

3. Do negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia nie mają zastosowania przepisy o 

przetargu i aukcji określone w kodeksie cywilnym. 

III Przedmiot Sprzedaży 

1. Przedmiotem sprzedaży są wymagalne wierzytelności przysługujące SKOK wobec jej członków (pakiety 

wierzytelności). 

2. SKOK zastrzega sobie prawo wykluczenia poszczególnych wierzytelności z Portfela Wierzytelności. 

3. SKOK dopuszcza możliwość sprzedaży całego portfela jak i wytypowanej grupy należności. 

4. Ostateczna wartość i ilość wierzytelności określona zostanie w umowie sprzedaży. 

5. Do sprzedaży zostały wytypowane wierzytelności, w stosunku do których podejmowane były przez SKOK 

czynności mające na celu ich wyegzekwowanie na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. 

IV Zasady Ogólne 

1. Przedmiotem negocjacji będzie uzgodnienie warunków sprzedaży wierzytelności SKOK z wybranymi 

podmiotami. 

2. W odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji podmioty zainteresowane udziałem w negocjacjach 

złożą w SKOK oświadczenie o zachowaniu poufności oraz propozycję cenową dla całego portfela oraz 

poszczególnych segmentów bądź dla wybranego segmentu. 
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3. Zainteresowane podmioty uprawnione są do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej 

sekretariat@skokziemryb.pl lub adres korespondencyjny ul. 3 Maja 1a, 44-230 Czerwionka – Leszczyny. 

4. SKOK w toku prowadzonych negocjacji może zażądać przedłożenia informacji i dokumentów dodatkowych 

wskazujących na zdolność zgłaszającego do zapłaty lub zabezpieczenia zapłaty ceny. 

V Terminy 

1. Termin do składania propozycji cenowych upływa z dniem 13 grudnia 2019r. 

VI Wybór Oferty 

1. SKOK uprawniony będzie do sprzedaży wierzytelności podmiotowi, którego propozycja zostanie 

uznana za najkorzystniejszą. 

2. SKOK uprawniony jest do prowadzenia negocjacji z wieloma podmiotami równolegle. 

3. Niezwłoczne po wyborze najkorzystniejszej oferty SKOK zamieści informację o zakończeniu 

postępowania na stronie www.skokziemryb.pl 

4. Koszty związana z niniejszym postępowaniem każda ze stron ponosi we własnym zakresie. 

VII Poufność 

Podmioty zgłaszające się do niniejszego postępowania zobowiązane są do zachowania w tajemnicy 

wszelkich informacji powziętych w trakcie przedmiotowego postępowania, w tym także związanych z 

organizowaniem transakcji sprzedaży oraz informacji, które pozyska w trakcie zawierania i 

wykonywania umowy sprzedaży wierzytelności. Obowiązek zachowania poufności nie jest ograniczony 

czasowo. 

 

VIII Postanowienia Końcowe 

1. W trakcie przedmiotowego postępowania SKOK jest uprawniony do: 

a) swobodnego wyboru oferty; 

b) swobodnego wyboru podmiotu / podmiotów z którymi podejmie negocjacje; 

c) odstąpienia od przeprowadzenia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn; 

d) odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności bez podawania przyczyn; 

2. SKOK zastrzega sobie prawo zmiany warunków niniejszego postępowania. 

 

 

 

         

 
 

 


